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ملخص الدولة

المغرب والصحراء الغربية
في استجابة لحركات الربيع العربي والمظاھرات المطالبة بالديمقراطية في المغرب ،اقترح الملك
محمد السادس في يونيو/حزيران تعديالت دستورية شملت ضمانات ھامة لحقوق اإلنسان دون أن
تفرض قيودًا كبيرة على سلطات الملك .وفي يوليو/تموز ،ص ّوت الناخبون على التعديالت لتصبح
قانونًا.
ويعترف الدستور الجديد باألمازيغية ،لغة البربر ،كلغة رسمية ،وينصّ على منع التعذيب والمعاملة
الالإنسانية أو المھينة ،واالعتقال التعسفي ،واالختفاء القسري ،ويفرض إعالم أي شخص يتم اعتقاله
بسبب االعتقال "بشكل فوري" ،وأن يُعامل المتھم على افتراض براءته ،وأن يتمتع بحقه في
المحاكمة العادلة .والى غاية كتابة ھذا التقرير ،لم تتسبب التغييرات الدستورية في تغيير توجھات
المغرب إزاء حقوق اإلنسان.

حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير
في إطار االحتجاجات الشعبية التي ع ّمت المنطقة ،بدأ المغاربة منذ  20فبراير/شباط في تنظيم
مسيرات مطالبة بإصالحات سياسية شاملة .ولعب الشباب دورًا كبيرا في قيادة وتنظيم مسيرات
حركة  20فبراير/شباط التي ساندتھا أحزاب سياسية وقوى المجتمع المجني ،بما في ذلك حركة
العدل واإلحسان .وبلغ عدد المشاركين في بعض المسيرات عشرة آالف شخص ،وكانت المسيرات
تنظم في وقت واحد في عدة مدن .وتعاملت الشرطة بھدوء مع بعض المظاھرات ولكنھا ھاجمت
بعضھا اآلخر واعتدت على المتظاھرين بالضرب الشديد .وحصلت أعنف تدخالت الشرطة في
مسيرات سلمية في الدار البيضاء ،والقنيطرة ،والعاصمة الرباط في األسابيع التي سبقت الخطاب
المنتظر للملك والذي ألقاه في يونيو/حزيران وأعلن فيه عن إصالحات دستورية.
وفي  29مارس/آذار ،اعتدت قوات األمن في مدينة صافي بالضرب على كمال عماري ،أحد
المشاركين في مسيرة وعمره  30سنة ،وھو ما تسبب في وفاته يوم  2يونيو/حزيران .وأعلن مكتب
المدعي العام أن الطب الشرعي خلُص إلى أن كمال عماري توفي ألنه كان يعاني من مرض سابق
"ازداد تدھورا" بسبب "تلقيه ضربة على مستوى الجذع الذي يبدو أنه كان سلي ًما" .وال زالت ھذه
القضية رھن البحث.

اإلرھاب ومكافحة اإلرھاب
في  28أبريل/نيسان ،انفجرت قنبلة داخل مقھى يرتاده السواح األجانب في مدينة مراكش ،فتسببت
في مقتل  17شخصًا وجرح عشرات اآلخرين .ولم تعلن أي مجموعة مسؤوليتھا عن ھذا االنفجار
الذي كان األعنف من نوعه منذ الھجوم اإلرھابي الذي شھده المغرب سنة  .2003وفي 28
أكتوبر/تشرين األول ،أدانت الغرفة الخاصة باإلرھاب التابعة لمحكمة االستئناف في الرباط تسعة
متشددين إسالميين وأصدرت حك ًما باإلعدام في حق واحد منھم وأحكا ًما بالسجن على اآلخرين.
ومازالت المحاكم المغربية تصدر أحكا ًما باإلعدام ،ولكن المغرب لم ينفذ أية عملية إعدام منذ .1990
وبعد تفجيرات الدار البيضاء في مايو/أيار  ،2003تم اعتقال مئات المشتبه فيھم من اإلسالميين
الذين مازالوا إلى اآلن في السجن .وتمت إدانة بعضھم في محاكمات غير عادلة بعد أن تم إخضاعھم
لالعتقال السري ،وسوء المعاملة ،وأحيانًا إلى التعذيب .ومنذ الھجمات اإلرھابية التي وقعت سنة
 ،2007قامت الشرطة باعتقال مئات المشتبه فيھم من المتشددين ،وتمت إدانة العديد منھم،
وأصدرت أحكا ًما بالسجن في حقھم ليس ألنھم ارتكبوا أعماال إرھابية وإنما بسبب انتمائھم إلى "شبكة
إرھابية" أو االستعداد لاللتحاق "بالجھاد" في العراق وأماكن أخرى.
ومقارنة بالسنوات الماضية ،تراجع عدد التقارير المتعلقة بقيام وكاالت المخابرات باستجواب المشتبه
بضلوعھم في اإلرھاب داخل مراكز اعتقال غير معلن عنھا ،واحتجازھم قبل توجيه تھم إليھم ألكثر
من  12يو ًما ،وھي مدة االحتجاز القصوى التي ينص عليھا القانون في قضايا اإلرھاب .وفي
مايو/أيار ،قامت بعثات من البرلمان والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،الذي أسسه الملك ليعوض
المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان سابقًا ،قامت بزيارة المقر المركزي لمديرية مراقبة التراب
الوطني في تمارة ،وھو من المراكز األسوأ سمعة قرب مدينة الرباط .وخلُصت البعثات إلى أنھا لم
تعثر خالل زيارتھا على أية أدلة تشير إلى أنه كان يوجد مركز اعتقال في ذلك المكان.

سلوك الشرطة ونظام العدالة الجنائية
قلّما توفر المحاكم محاكمات عادلة في قضايا ذات صبغة سياسية .ويتجاھل القضاة بشكل روتيني
مطالب الفحص الطبي التي يتقدم بھا المتھمون الذين يزعمون أنھم تعرضوا للتعذيب ،ويرفضون
استدعاء شھود النفي ،ويدينون المتھمين بنا ًء على اعترافات تم انتزاعھا بالقوة.
وفي أغسطس/آب  ،2010أوقف وزير العدل عمل القاضي جعفر حسّون كرئيس للمحكمة اإلدارية
في مراكش .وفي  20ديسمبر/كانون األول ،تم إلغاء عضوية جعفر حسون في المجلس األعلى
للقضاء ،واتھمته السلطات باإلفصاح عن المداوالت السرية للمجلس األعلى للقضاء لجريدة الصباح.
وقال القاضي إنه غير مذنب بھذه التھمة وأن السلطات كانت تضطھده بسبب استقالليته ،ويُذكر أنه
كان قد أصدر حك ًما سنة  2009يقضي بإلغاء نتائج االنتخابات البلدية في مراكش التي فاز فيھا
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مرشح مقرّب من القصر .وفي يناير/كانون الثاني ،وقع الملك على أمر يقضي بإقصاء جعفر حسون
من الجھاز القضائي.
وفي يناير/كانون الثاني ،أيدت محكمة االستئناف إدانة وسجن بطل المالكة زكريا مومني بتھمة
االحتيال بعد محاكمات لم يحضرھا المشتكون واعتمدت على أدلة مأخوذة من اعترافات يُزعم أنھا
أنتزعت منه بالقوة .ويقول زكريا مومني ،الذي اعتزل المالكمة أثناء كتابة ھذا التقرير ،إن محاكمته
جاءت على خلفية سياسية ومردھا إصراره وجھوده العلنية إلقناع القصر الملكي بالحصول على
امتيازات حكومية يقول انه له الحق في الحصول عليھا.
وفي مارس/آذار ،أصدر الملك محمد السادس عف ًوا أطلق بموجبه سراح الكولونيل ميجور قدور
ترزاز .وكانت محكمة عسكرية قد أدانت وفي نوفمبر/تشرين الثاني  2008قدور ترھزاز باإلفصاح
عن "أسرار للدفاع الوطني" اعتمادًا على رسالة كان قد أرسلھا إلى الملك وانتقد فيھا ما اعتبره
معاملة سيئة من قبل المغرب في حق الطيارين التابعين له الذين احتجزتھم البوليساريو لمدة ربع
قرن.
وفي أبريل/نيسان ،أصدر الملك عفوا في حق خمس شخصيات سياسية تمت إدانتھم في محاكمة
"بلعيرج" الجماعية بتھم تتعلق بإعداد مخطط إرھابي .وفي  ،2010كانت محكمة االستئناف قد أيدت
قرار اإلدانة في حق الـ  35متھ ًما بالرغم من أن معظمھم تراجع عن اعترافاته .ورفضت المحكمة
التحقيق في مزاعم المتھمين بتعرضھم للتعذيب ،واالعتقال في سجون سرية ،وتزوير اعترافاتھم.
ويقضي  29متھ ًما آخر عقوبات بالسجن ،بما فيھا عقوبة المؤبد في حق زعيمھم عبد القادر بلعيرج.
وتم إطالق سراح أحد المتھمين سنة  2010بعد أن قضى عقوبة بالسجن لمدة سنتين.
وفي  14أبريل/نيسان ،أطلقت محكمة في الدار البيضاء سراح علي سالم تامك ،وبراھيم دھان ،وعلي
أحمد ناصري ،وجميعھم نشطاء صحراويون سلميون يطالبون باالستقالل ،بعد أن تم احتجازھم لمدة
 18شھرًا قبل المحاكمة .وكانت الشرطة قد اعتقلتھم مع أربعة نشطاء آخرين في أكتوبر/تشرين
األول  2009عند عودتھم من زيارة لمخيمات الالجئين التي تشرف عليھا البوليساريو في الجزائر.
وبدأت محاكمة النشطاء السبعة بتھمة "تھديد األمن الداخلي ]للمغرب[" في أكتوبر/تشرين األول
 ،2010وتأجلت بعد ذلك بشكل متكرر .والى غاية كتابة ھذا التقرير ،لم يتم بعد استئناف المحاكمة.
ومازال  23صحراويًا رھن االحتجاز السابق للمحاكمة لدى محكمة عسكرية لمزاعم تتعلق بالدور
الذي لعبوه في المواجھات التي ج ّدت في مدينة العيون وما جاورھا في نوفمبر  2010بين قوات
األمن و صحراويين وسقط فيھا ضحايا من الجانبين .كما تم توجيه تھم أقل خطورة واإلفراج بكفالة
عن  120صحراويًا آخر لدى محكمة مدنية للدور الذي لعبوه خالل نفس المواجھات .وبعد مرور
سنة عن المواجھات ،ما زالت المحاكمات لم تبدأ بعد.
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حرية تكوين الجمعيات
توجد في المغرب آالف الجمعيات المستقلة ،ولكن المسؤولين الحكوميين يعرقلون بشكل تعسفي تقنين
عدد من الجمعيات ويحدون من حريتھا في العمل .وتشمل ھذه الممارسات المنظمات المدافعة عن
حقوق الصحراويين ،واألمازيغ ،والمھاجرين القادمين من جنوب الصحراء ،وخريجي الجامعات
العاطلين عن العمل ،والجمعيات الخيرية والثقافية والتربوية التي يوجد من بين قياداتھا أعضاء في
جماعة العدل واإلحسان ،وھي حركة قوية في كامل أنحاء البالد وتدعو إلى دولة إسالمية وتطرح
تساؤالت حول سلطة الملك الدينية .ورغم أن الحكومة ال تعترف بجماعة العدل واإلحسان كجمعية
قانونية ،إال أنھا تسامحت مع عدد من نشطائھا ومنعت عددا آخر منھم.
وفي الوقت الذي ال تواجه فيه المنظمات الحقوقية المحلية والدولية صعوبات كثيرة أثناء عملھا في
المدن الكبيرة ،يواجه النشطاء الذين يعملون بشكل فردي صعوبات كبيرة ويدفعون ثمن عملھم غاليًا.
وقضى شكيب الخياري ،رئيس جمعية حقوق اإلنسان في الريف ،سنتين في السجن ،من أصل عقوبة
بثالث سنوات ،بتھمة "اإلساءة الكبيرة لمؤسسات الدولة" ،وتھم أخرى تتعلق بالعملة ،قبل أن يعفو
عنه الملك في أبريل/نيسان .وقامت السلطات بسجن شكيب الخياري بعد أن اتھم بعض المسؤولين
المغاربة بالضلوع في تجارة المخدرات.

حقوق المرأة
يضمن الدستور الجديد المساواة للمرأة "في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينھا".
وأفضت التعديالت الكبيرة التي أدخلت على مدونة األسرة المغربية سنة  2004إلى رفع سن الزواج
وتحسين حقوق المرأة في الطالق وحضانة األطفال .ولكن المدونة الجديدة حافظت على بعض
األحكام التمييزية المتعلقة بالميراث وحق الزوج في التنصل من زوجته بشكل أحادي.
وفي  8أبريل/نيسان ،سحب المغرب تحفظاته عن المادة  (2)9من اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة ،وأبقى على تحفظات أخرى .ويُعتبر سحب التحفظات إشارة إلى التزام المغرب
بالقضاء على التمييز بين الجنسين في الحقوق والمسؤوليات الزوجية ،وحقوق األزواج في تمرير
الجنسية المغربية إلى أطفالھم إذا كان أحد الزوجين ال يحمل ھذه الجنسية .وتوصلت المفوضية العليا
للتخطيط ،وھي ھيكل حكومي يُعنى بجمع اإلحصائيات ،في دراستھا الوطنية األولى المتعلقة بالعنف
ضد النساء ،إلى أن  55بالمائة من النساء المغربيات ،الالتي شملتھن الدراسة وتتراوح أعمارھن بين
 18و 64سنة ،تعرضن للعنف المنزلي خالل  .2009كما أقرّت  15بالمائة من ھن بالتعرض للعنف
الجسدي ،و 48بالمائة للعنف المعنوي.

عامالت المنازل
في يوليو/تموزُ ،زعم أن صاحب عمل اعتدى بالضرب حتى الموت على عاملة منزلية تبلغ من
العمر  11سنة في مدينة الجديدة .وسلطت ھذه القضية الضوء على عشرات اآلالف من األطفال
المغاربة الذين يعملون في المنازل والظروف السيئة التي يتعرضون إليھا .والى غاية كتابة ھذا
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التقرير ،ال زالت ھذه القضية في المحاكم .وفي أكتوبر/تشرين األول ،صادق المغرب على مشروع
قانون ،إذا ما تم تبنيه من طرف البرلمان ،سوف يفرض عقوبات على األشخاص الذين ال يحترمون
منع تشغيل األطفال دون  15سنة ،وسوف يشدد من شروط تشغيل األشخاص الذين تتراوح أعمارھم
بين  15و 18سنة في المنازل.

حرية اإلعالم
تقوم الصحافة المكتوبة وااللكترونية في المغرب بالبحث وانتقاد المسؤولين الحكوميين وسياسات
الدولة ،ولكنھا تتعرض إلى المحاكمات والمضايقات إذا تجاوزت بعض الخطوط .وينص قانون
الصحافة على عقوبات بالسجن للتھم المتعلقة "بنشر معلومات خاطئة" عن "سوء نية" من شأنھا
المسّ من النظام العام ،أو الخطاب التشھيري أو المسيء ألشخاص من العائلة الحاكمة ،أو الذي
يتعرض إلى "اإلسالم ،أو مؤسسة العرش ،أو وحدة التراب الوطني" ،والمقصود بذلك موضوع
الصحراء الغربية.
ويسمح التلفزيون الحكومي المغربي بھامش من التقارير البحثية دون توجيه انتقادات إلى الحكومة أو
معارضة القضايا الكبرى .وفي  25مارس/آذار ،نظم مئات الصحفيين العاملين لدى وسائل اإلعالم
الحكومية ،وخاصة القنوات التلفزيونية ووكالة األنباء الحكومية ،احتجاجات مطالبة باستقاللية الخط
التحريري ومسائل أخرى.
وفي أبريل/نيسان ،اعتقلت السلطات رشيد نيني ،الصحفي المعروف ورئيس تحرير جريدة المساء
اليومية .وفي يونيو/حزيران ،أدانت المحكمة االبتدائية في الدار البيضاء رشيد نيني بمحاولة التأثير
على قرارات القضاء ،وعدم احترام ھذه القرارات ،وتوجيه تھم باطلة إلى مسؤولين عموميين
بارتكاب جرائم .وتمثلت األدلة التي تم استعمالھا ضد رشيد نيني في مقاالت كان قد كتبھا وانتقد فيھا
أجھزة المخابرات المغربية ،واتھم أشخاصًا مقربين من القصر الملكي بالفساد .وفي 24
أكتوبر/تشرين األول ،أيدت محكمة االستئناف الئحة االتھام واألحكام الصادرة في حق رشيد نيني.
كما قام المغرب بإلغاء أو تعطيل تجديد اعتماد بعض الصحفيين العاملين لدى وسائل إعالم أجنبية.
وكر ّد على استيائھا من تغطية قناة الجزيرة لنزاع الصحراء الغربية ،قامت الحكومة بإغالق مكتب
القناة في المغرب سنة .2010

األطراف الدولية الرئيسية
في  ،2008منح االتحاد األوروبي للمغرب مرتبة "الشريك المتقدم" ،وجعله يتبوأ مرتبة متقدمة في
"سياسة الجوار" التي تعتمدھا الدول األعضاء في االتحاد األوروبي .ويعتبر المغرب أكبر مستفيد
من مساعدات االتحاد األوروبي للشرق األوسط بعد األراضي الفلسطينية المحتلة .ويبلغ حجم
المساعدات المرصودة للمغرب  580مليون يورو ) 808مليون دوالر( في الفترة الممتدة من 2011
إلى .2013
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وتعتبر فرنسا أھم شريك تجاري للمغرب وأھم مصدر لمساعدات التنمية العامة واالستثمار الخاص.
ورفّعت فرنسا من حجم مساعدات التنمية لمنطقة ما وراء البحار إلى  600مليون يورو )810
مليون دوالر( خالل الفترة الممتدة من  2010إلى  .2012ونادرًا ما تقوم فرنسا بانتقاد انتھاكات
حقوق اإلنسان في المغرب وعبرت بشكل صريح عن مساندة فكرة الحكم الذاتي في الصحراء
الغربية .وفي  28يوليو/تموز ،أشادت رئاسة فرنسا لمجموعة الثمانية بنتائج االستفتاء الدستوري،
وحثت دول مجموعة الثمانية على تقديم "الدعم الملموس" لتحقيق "التطبيق الكامل والسريع ألجندة
اإلصالح في المغرب".
كما توفر الواليات المتحدة األمريكية ،وھي أيضًا حليف قوي ،مساعدات مالية للمغرب ،ومنھا منحة
تقدر بـ  697مليون دوالر وتمتد على خمس سنوات منذ  2008في إطار مؤسسة تحدي األلفية
)ميلينيوم تشالنج كوربوريشن( للتقليص من الفقر وتحفيز النمو االقتصادي .أما في مجال حقوق
اإلنسان ،فواصلت الواليات المتحدة إشادتھا العلنية بجھود المغرب في اإلصالح وتطور وضعية
المرأة .ولكن تمارا ويتس ،نائب مساعد وزير الخارجية األمريكية ،قالت أثناء زيارتھا للمغرب إن
مسؤولين أمريكيين عبروا للحكومة المغربية عن قلقھم من استعمال الشرطة للعنف أثناء تعاملھا مع
المظاھرات السلمية.
واحتوى قرار مجلس األمن لسنة  2011الذي جدد عمل قوات حفظ السالم في الصحراء الغربية
)مينورسو( على تعليقات علنية ،خالفا للسنوات الماضية ،حول حقوق اإلنسان دون أن يوسع من
مھام البعثة لتشمل مراقبة حقوق اإلنسان .وشجع القرار " 1979األطراف على العمل مع المجموعة
الدولية لتطوير وتطبيق إجراءات مستقلة وذات مصداقية لضمان االحترام الكامل لحقوق اإلنسان".
كما رحب القرار "بالتزام المغرب بضمان التطبيق غير المشروط ودون عوائق لإلجراءات الخاصة
لمجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان".
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